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SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

 

Kulturarvsstyrelsen 
Museer 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
Telefon: 33 74 51 00 
E-mail: postmus@kulturarv.dk  

 

Hvad skal skemaet indeholde? 
 
Formidlingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, skal udarbejde en 
afsluttende rapport, som indeholder evaluering af projekter og refleksioner over medarbejdernes 
læringsudbytte. Rapportens konklusioner gengives i dette skema. 
 
Hvad skal oplysningerne bruges til? 
 
Oplysningerne er beregnet til offentliggørelse og systematiseret videndeling mellem danske 
museer om formidlingsprojekter inden for kunst-, kultur-, og naturarv, der har modtaget støtte 
fra formidlingspuljerne 2007-2010.  
 

Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på  i menubaren 
øverst til højre. 

  

  

 

Udfyldelse af skema 
 
Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.

 Projektets titel

 Erfaringsudveksling og kompetenceudvikling for Børn & Unge enheden på SMK

 
Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for 
at tilføje og fjerne puljer)

 Pulje 5. International erfaringsudveksling

 
Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)

Med kulturelt medborgerskab som ramme modtog Børn og 
Unge-enheden støtte i forhold til at søge inspiration 
og få erfaringer fra internationale kapaciteter. 
Målet var at få et bredere fælles erfaringsgrundlag 
gennem studieophold i NYC og Boston på udvalgte 
museer og i udvalgte forskningsmiljøer

 Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Nana Bernhardt, undervisnings- og udviklingsansvarlig  
Michael Hansen, værkstedsleder  
Frederik Knap, koordinator for U.L.K. og 
Informationen  
Julie Maria Johnsen, undervisnings- og 
udviklingsmedarbejder  
Nikolaj Recke, U.L.K. kunstner  
Marianne Grymer Bargeman, enhedsleder, Børn & Unge og 
Informationen

 
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Udover inspiration og opbygning af tættere 
internationale relationer var studieturens formål 
også at udbrede kendskabet til bogen Dialogbaseret 
Undervisning, som tager afsæt i 



medborgeskabsprojektet. På Harvard University, Museum 
Studies, holdte vi oplæg om medborgerskab, unge og 
undervisning på SMK

 Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)

Børn & Unge Enheden har fokus på gensidige 
læringsprocesser. Alle udviklingsprojekter er så vidt 
muligt brugerinddragende og sker altid i tætte 
partnerskaber med folk, både indenfor og udenfor 
museumsmiljøet, nationalt og internationalt

 Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)

Enheden konkrete mål for 2014-2017 er et resultat af 
turen, se bilag. Navnlig Guggenheims Learning through 
Art program og Whitneys arbejde med community 
building ( Think globally, act locally ) skal 
fremhæves i forhold til at gentænke vores 
samarbejdsflader og få nye målgrupper i tale. 

 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Marianne Grymer Bargeman

 Institutionens navn Statens Museum for Kunst

 
Kontaktpersons e-mail

marianne.bargeman@smk.dk

 Institutionens netadresse Sølvgade 48-50

 Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

Se programmet for turen og de mange 
kontaktpersoner i vedhæftede fil


